TAWANAN NATIN ANG 4,011 NA NAMATAY SA BAGYONG YOLANDA NA
HUMAGUPIT SA TACLOBAN, CEBU, ILOILO, SAMAR, LEYTE AT PALAWAN
NOONG 8 NOBYEMBRE 2013
by World’s Greatest Evangelist, Dongski (21 November 2013)

The NDRRMC tally as of 6 am Wednesday, November 20, showed at least 4,011 were killed, 18,557
were injured, and 1,602 remained missing following monster typhoon Yolanda (Haiyan).

http://www.dtcele.com.au/downloads/2519865/CDpromo2013rev1.JPG
Wala na tayong magagawa pa, ang patay ay hindi na makapagbasa ng Biblia,
hindi na rin makapagsisi sa mga kasalanan nilang hindi man lang napupuna
kahit may edad na. Kung sila ay mga Katoliko, sigurado, Purgatoryo ang
binagsakan nila. Huwag kasi kayong maniwala sa mga Obispo, Pari at
Madre. Huwag maghala sige! Parang mga Konduktor ng Bus ang mga ‘yan,
kahahatid lang sa Purgatoryo ang higit apat na libo, nagtatawag na naman ng
pasahero. Huwag na huwag magpapakabig sa mga ‘yan – sila’y mga ampon
ng Demonyo! Basahing maigi ang mga URL dito, huwag magtapangPage 1 of 3

tapangan at ako’y pikon. baka kayo’y ipagdasal ko ng almuranas diyan! Ang
mga Artikulo dito ay puno ng Bible Verses. Kung sa akala ninyo ay kaya
n’yo akong talunin sa mga debate o arguments dito sa Scriptures, nagkamali
kayo. Akong mag-isa laban sa inyong lahat para pagkatapos, isahan ko lang
kayong susunogin!
http://www.dtcele.com.au/downloads/2544241/KAREN+DAVILA.pdf
Ito pa, mga pinagbasihan na si Pedro Calungsod ay hindi Santo sa mata ng
Diyos! Siya ay Santo sa mata ng mga Demonyo!
http://www.dtcele.com.au/news/san-pedro-calungsod-6-other-saints-of-thedead/34585

Magsiawit po tayo. Ang tuno ay katulad kay Freddie Aguilar na
“Problema;”

NAYOLANDA
Sari-saring kalamidad,
Maprobinsiya o maciudad;
Nguso ay kusang sumayad,
Sa umaapaw na dagat kinaladkad;
Ba't di ka tumawa, tumawa ka
Tawanan mo ang nayolanda!
Di mo dapat dibdibin,
Ano pa ba ang dapat nating gawin;
Minaliit na tayo’t nilalait,
Nagmamarunong ang mga buwisit;
Tumawa ka, bakit hindi
Tawanan mo ang nayolanda!
Ha ha ha ha ha ha ha; (4x)

Page 2 of 3

Ganyan nga, kaibigan,
Tawanan mo ang nayolanda;
Buti nga’t natodas na sila,
Sa Diyos at sa Tao nakakahiya;
Tumawa ka, bakit hindi
Tawanan mo ang nayolanda!
Ha ha ha ha ha ha ha; (4x)
Tumawa ka, bakit hindi
Tawanan mo ang nayolanda!
O ano, isa pa? Tune as in Freddie Aguilar’s “Pulubi;”

PATAY NA
Ang suot nila ay bagong supot,
Maitim, di nga lang masinghot;
Nanlalambot at basang-basa ng tubig dagat.
Buong buhay silang naghihintay,
Na sana sa Salita Ng Diyos maliwanagan;
Nguni’t ika’y nagmangmang-mangmangan o nagbogok-bogokan.
KORO:
Sila ay patay na, kunwari pa kayo,
Sila ay patay na, pagbuburol na lang ang maitulong mo.
Di ka ba nakokonsensya,
Maaring sila ay kamag-anak o kaibigan;
Sa taas ng pinag-aralan, manhid ka’t nagyayabang.
Di ba’t ikaw din ay may kasalanan,
Sa Salita Ng Diyos ika’y napamahagian;
Sa kabastosan mo, ito’y balewala lang, ng sisi ika’y dapat balengan.
[Ulitin ang KORO 2x]
~Paki-forward mo naman. Maraming salamat po.
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